
II JESU-
CRISTO" ~

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin sa pasi-
mula ng unang aralin.

1. Sino si Jesu-Cristo?

~ Si Jesu-Cristo ay bugtong na Anak ng Diyos
at siya rin ay Anak ng Tao. Siya ay ipina-
nganak ni Birheng Maria.

Lucas 1:30-33. Kaya't sinabi sa kanya ng
anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sa-
pagka't kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig
ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng
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isang lalaki, at siya'y panganganlan mong
Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging
Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya
ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang
amang si David. Maghahari siya sa angkan
ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang
paghahari ay walang hanggan."

Juan 1: 14. Naging tao ang Salita at nanira-
han sa piling natin; nakita namin ang kan-
yang kapangyarihan at kadakilaan, puspos
ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya
mula sa Ama ang kapangyarihan at kadaki-
laang ito bilang bugtong na Anak.

2. Ano ang kahulugan ng salitang "Jesus? "

~ Aîg ibig sabihin ay "Tagapagligtas."

• Mateo 1:21. Manganganak siya ng isang la-
laki; at ito'y panganganlan mong Jesus, sa-
pagka't siya ang magliligtas ng kanyang ba-
yan sa kanilang mga kasalanan.

3. Ano ang kahulugan ng salitang "Cristo"?

~ Ang kahulugan nito ay "Ang Tanging Pina-
hiran" o ang "Mesiyas" .

• Mateo 16:16. Sumagot si Simeon Pedro,
"Kayo po ang Cristo, ang Anak Diyos na
buhay."

4. Sino ang Ama ni Jesus?

~ Ang Diyos ang Ama ni Jesus.
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2 Pedro 1:17. Ipinagkaloob sa kanya ng Di-
yos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y
nangyari nang marinig ang tinig mula sa Da-
kilang Kaluwalhatian ng langit; "Ito ang pi-
nakamamahal kong Anak; siya ang lubos
kong kinalulugdan."

5. Sino ang ina ni Jesus?
~ Si Maria ang ina ni Jesus.

Lucas 1:30, 31. Kaya't sinabi sa kanya ng
anghel. "Huwag kang matakot, Maria, sa-
pagka't kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig
ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng
isang lalaki, ay siya'y panganganlan mong
Jesus.

6,. Ginawa ba nitong tao si Jesus?

~ Oo, si Jesus ay tao at Diyos. Siya ay may-
roong dalawang kalikasan sa isang Pagka-
tao.

Mga Taga Roma 1: 3,4. Tungkol sa kani-
yang Anak, ang ating Panginoong Jesu-
Cristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y
ipinanganak mula sa lipi ni David. At sa
likas na kabanalan ng Diyos sa pamamagi-
tan ng makapangyarihang gawa - ang kan-
yang muling pagkabuhay.

7. Bakit naparito si Jesus sa sanlibutan?

~ Si Jesu-Cristo ay naparito sa sanlibutan

International Corresponoence Institute



22 Naniniwala Kami

upang iligtas ang mga tao buhat sa kasala-
nan.

Lucas 19:10. Sapagka't naparito ang Anak
ng Tao upang hanapin at iligtas ang
naligaw.

• Mateo 20:28. Tulad ng Anak ng Tao na
naparito, hindi upang paglingkuran kundi
upang maglingkod at ialay ang kanyang
buhay upang matubos ang marami.

8. Paano iniligtas ni Jesus ang tao buhat sa
kasalanan?

la- Si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kal-
baryo upang iligtas ang tao sa kanilang
mga kasalanan.

• I Juan 1:7. Nguni't kung namumuhay ta-
yo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa
liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng
dugo ni Jesus na kanyang Anak sa lahat ng
ating kasalanan.

I Pedro 1: 18, 19. Alam ninyo kung ano
ang itinubos sa inyo..... Ang itinubos sa
inyo'y di mga bagay na nasisira o nau-
ubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang
buhay ni Cristo na inihain sa krus. Siya
ang korderong walang batik at kapintasan.

9. Kung gayon, ang lahat ba ng tao ay ligtas na
sa dahilang si Jesus ay namatay para sa
kanila?
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• Kailangang tanggapin ng bawa't tao si Je-
sus na sariling Tagapagligtas; sapagka't
kung hindi, ang kamatayan ni Jesus ay
hindi makapagliligtas sa kanya.

Marcos 16:15, 16. At sinabi ni Jesus sa
kanila, "Humayo kayo sa buong sanli-
butan at ipangaral ninyo sa lahat ang Ma-
buting Balita. Ang sumampalataya at ma-
bautismuhan ay maliligtas, nguni't ang
hindi sumampalataya ay parurusahan.

• Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig
ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya
ang kanyang bugtong na Anak, upang ang
sumampalataya sa kanya ay hindi mapaha-
mak, kundi magkaroon ng buhay na wa-
lang hanggan.

Juan 3:17, 18. Sapagka't sinugo ng Diyos
ang kanyang Anak, hindi upang hatulang
maparusahan ang sanlibutan, kundi upang
iligtas sa pamamagita niya. Hind hinahatu-
lang maparusahan ang nananampalataya sa
kanya; nguni't hinatulang ngang parusa-
han ang hindi nanampalataya, sapagka't
hindi siya sumampalataya sa bugtong na
Anak ng Diyos.
Juan 3:36. Ang nananalig sa Anak ay may
buhay na walang hanggan; nguni't ang hin-
di tumatalima sa Anak ay hindi magkaka-
roon ng buhay - mananatili sa kanya ang
poot ng Diyos.
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10. Ano ang mahimalang bagay na nangyari pag-
karaan ng tatlong araw matapos maganap ang
pagpako kay Jesus sa krus?

.. Si Jesus ay nabuhay na mag-uli mula sa
mga patay at Siya'y nakita ng mga alagad
ng maraming beses.

I Mga Taga Corinto 15:4-7. Siya'y inili-
bing at muling nabuhay sa ikatlong araw,
ayon din sa Kasulatan; At siya'y napakita
kay Pedro, saka sa labindalawa. Pagkata-
pos siya'y napakita sa mahigit na 500 ka-
patid na nagkakatipon. Marami pa sa kani-
la'y buhay pa hanggang ngayon, bagama't
patay na ang ilan. At napakita rin siya kay
Santiago, at saka sa lahat ng apostol na
sama-sama noon.

11. Ano ang pinatutunayan ng pagkabuhay na
na mag-uli ni Jesus?

.. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay
nagpapatunay na Siya ay Anak ng Diyos.

Mga Taga Roma 1:4. Siya'y (Jesu-Cristo)
ipinahayag na Anak ng Diyos sa pamama-
gitan ng makapangyarihang gawa - ang
kanyang muling pagkabuhay.

12.Ano ang huling nangyari kay Jesus?

.. Siya'y iniakyat sa langit samantalang na-
katingin ang mga alagad sa kanya.
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Lucas 24:50, 51. Pagkatapos sila'y isina-
ma niya sa labas ng lunsod. Pagdating sa
Betania, itinaas niya ang kanyang mga ka-
may at pinagpala sila. Samantalang igina-
wad niya ito sa kanila, siya nama'y luma-
layo (paakyat sa langit).

13. Ano ngayon ang ginagawa ni Jesus?

~ Si Jesus nakaupo sa tabi ng kanyang Ama
na namamagitan sa ating mga kailangan.

Hebreo 8:1. Ito ang buod ng aming sinasa-
bi: na mayroong dakilang saserdote, naka-
upo sa kanan ng trono ng Kataas-taasan,

I Juan 2:1. Nguni't kung magkasala ang
sinuman, may Tagapamagitan tayo sa
Ama At Siya'y si Jesu-Cristo, ang wa-
lang sala

Hebreo 7:25. Dahil nga riyan, lubusan ni-
yang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa
Diyos sa pamamagitan niya, sapagka't si-
ya'y nabubuhay magpakailanman upang
mamagitan para sa kanila.

14. Si Jesus ba ay muling babalik sa lupa?

~ Si Jesus ay muling babalik sa lupa na gaya
ng Kanyang pag-alis.

• Mga Gawa 1:11. Itong si Jesus na umako
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yat sa langit, ay magbabalik tulad ng naki-
ta ninyong pag-akyat niya.

I Mga Taga Tesalonica 4:16, 17. Sa araw
na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng
tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompe-
ta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula
sa langit. Bubuhayin muna ang mga nama-
tay na nananalig kay Cristo. Pagkatapos,
tayong mga buhay pa ay kanyang titipu-
nin sa ulap at isasama sa mga binuhay,
upang salubungin sa papawirin ang Pangi-
noon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo
magpakailanman.

Gawin Mo Ito
1. Pagbalik-aralan ang iyong isinaulo mula

sa unang aralin hanggang sa ika-lima.
2. Kung mauulit mo na ng wasto ang

lahat ng mga sauluhin, punuin ang mga
puwang sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-limang aralin.
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